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Name

Grade Level

Teacher

Reading: Literature/Informational Text T3T2T1

Applies grade level phonics and word analysis

skills in decoding words

Asks and answers questions using evidence from

the text to demonstrate understanding

Determines the main idea/central message and

explains how it is conveyed through key details

in a text

Identifies story elements and describes how they

build on earlier sections of a text

Describes characters in a story and explains how

their actions contribute to the sequence of events

Compares and contrasts the key ideas and details

from two or more texts in fiction and nonfiction

Distinguishes own point of view from the author,

narrator, or characters

Proficiently reads and comprehends third grade

texts from a variety of genres and perspectives

Language T3T2T1

Determines or clarifies the meaning of unknown

and multiple meaning words and phrases

Acquires and uses academic and content

vocabulary

Demonstrates command of standard English

grammar and usage when writing or speaking

Demonstrates command of capitalization,

punctuation, grammar, and spelling when writing

Writing T3T2T1

Produces writing in which development and

organization are appropriate to task, purpose, and

audience (including narrative, informational and

opinion texts)

Develops and strengthens writing as needed by

planning, revising, and editing

Conducts short research projects that build

knowledge about a topic

Speaking and Listening T3T2T1

Asks and answers questions to seek help, get

information, or deepen understanding

Engages effectively in discussions adapting

speech to a variety of contexts and tasks

History/Social Studies: Geography T3T2T1

Uses cardinal directions, map scales, legends,

and titles to locate continents, countries, states,

towns, landforms, and bodies of water on maps

of the world, New England, and Massachusetts

History/Social Studies: Civics & Government T3T2T1

Explains Massachusetts’ role in the early history

of our country and how different views about

government led to the American Revolution

States examples of why it is necessary for

communities to have laws and how people can

get involved in local government

History/Social Studies: History & Culture T3T2T1

Compares and contrasts Pilgrim and Puritan

colonies in Massachusetts

Explains how the diversity, interactions, and

contributions of past and present Native Peoples,

Europeans, enslaved, and free Africans shaped

the development of Massachusetts

Math: Operations and Algebraic Thinking T3T2T1

Fluently multiplies within 100

Fluently divides within 100

Solves two step word problems using addition

and subtraction

Solves two-step word problems using

multiplication and division

Uses appropriate strategies for problem solving

Math: Number and Operations in Base Ten T3T2T1

Rounds whole numbers to the nearest 10 or 100

Fluently adds and subtracts within 1000

Math: Number and Operations - Fractions T3T2T1

Represents a fraction on a number line

Compares two fractions with the same

denominator or numerator

Recognizes and generates simple equivalent

fractions

Math: Measurement and Data T3T2T1

Solves elapsed time problems to the nearest

minute

Measures accurately with a ruler to the nearest

1/4 inch

Measures and calculates perimeter of polygons

Finds area of rectangles

Draws and interprets bar graphs, pictographs,

and line plots

Solves one-step word problems involving mass

or volume

Math: Geometry T3T2T1

Sorts 2-D figures by attributes

Understands fractions of a shape

Absent

Tardy

Dismissed

Term 1 2 3

0.0

0.0

0.0

Attendance

   NA

U

  NI

E

S3

1

2

4

Legend
Exceeding Expectations

Meeting Expectations

Partially Meeting Expectations

Not Meeting Expectations

Excellent

Satisfactory

Needs Improvement

Unsatisfactory

Not yet taught/graded
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Science: Earth & Space Science T3T2T1

Uses data to make predictions related to both

local weather patterns and regional climate

patterns on Earth.

Designs and evaluates solutions that reduce the

impact of weather-related hazards.

Science: Life Science T3T2T1

Examines the similarities and differences

amongst a variety of organisms’ life cycles.

Uses evidence to show that plants and animals

have traits from both direct interaction with the

environment and inherited from parents.

Describes and explains the role habitats, traits

and social behaviors play in a plant or animals’

ability to survive in an environment.

Uses fossil evidence to describe the similarities

and differences between organisms and

environments that existed long ago and those of

today.

Science: Physical Science T3T2T1

Uses observations to explain the effects of

magnetism and friction on objects, including

how balanced and unbalanced forces impact the

objects motion.

Describes how magnets work and can be used to

solve a simple design problem.

Science: Technology & Engineering T3T2T1

Generates different solutions to a simple design

problem by gathering information from a variety

of resources; design problem should reflect a

specific need or want.

Work Habits T3T2T1

Is attentive

Follows directions

Stays on task and completes activities

Demonstrates organizational skills

Works neatly and carefully

Completes and returns homework

Social Skills/Behavior T3T2T1

Shows kindness and consideration of others

Follows classroom and school rules

Works cooperatively

Demonstrates self-discipline

Visual Arts T3T2T1

Applies a variety of techniques to different 2D

and 3D materials

Applies the use of observation and imagination

in art work

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior with art materials and class time

Music T3T2T1

Demonstrates the ability to sing a varied

repertoire of music, accurately and in tune, using

an age-appropriate, healthy tone

Demonstrates the ability to understand, create,

and perform using simple rhythmic and melodic

notation

Demonstrates the ability to understand, describe,

and respond to basic elements of music using

appropriate musical terminology

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior with instructional materials and class

time

Physical Education and Health T3T2T1

Demonstrates comprehensive physical education

skills and practices for grade level

Demonstrates appropriate movement patterns

and body coordination and how they relate to the

specific units taught

Demonstrates safe, cooperative, and responsible

behavior during physical activities
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T3T2T1القراءة: األدب / نص إعالمي

يطبق الصوتيات على مستوى الصف ومهارات تحليل الكلمات

في فك تشفير الكلمات

يطرح األسئلة ويجيب عليها باستخدام أدلة من النص إلثبات

الفهم

يحدد الفكرة الرئيسية / الرسالة المركزية ويشرح كيفية نقلها من

خالل التفاصيل األساسية في النص

يحدد عناصر القصة ويصف كيفية بنائها على األقسام السابقة من

النص

يصف الشخصيات في القصة ويشرح كيف تساهم أفعالهم في

تسلسل األحداث

يقارن ويضاهي بين األفكار الرئيسية والتفاصيل من نصين أو

أكثر في الخيال والواقعية

يميز وجهة نظره عن المؤلف أو الراوي أو الشخصيات

يقرأ ويفهم ببراعة نصوص الصف الثالث من مجموعة متنوعة

من األنواع والمنظورات

T3T2T1اللغة

يحدد أو يوضح معنى الكلمات والعبارات غير المعروفة ومتعددة

المعاني

يكتسب ويستخدم المفردات األكاديمية والمحتوى

يظهر إتقان قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية واستخدامها عند

الكتابة أو التحدث

يظهر إتقان الكتابة باألحرف الكبيرة وعالمات الترقيم والقواعد

والتهجئة عند الكتابة

T3T2T1الكتابة

يصنع كتابة يكون فيها التطوير والتنظيم مناسبين للمهمة

والغرض والجمهور (بما في ذلك النصوص السردية

والمعلوماتية والرأي)

يطور الكتابة ويقويها حسب الحاجة من خالل التخطيط

والمراجعة والتحرير

يجري مشاريع بحثية قصيرة لبناء المعرفة حول موضوع ما

T3T2T1الكالم واالصغاء

يطرح األسئلة واألجوبة لطلب المساعدة أو الحصول على

معلومات أو تعميق الفهم

يشارك بشكل فعال في المناقشات لتكييف الكالم مع مجموعة

متنوعة من السياقات والمهام

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: الجغرافيا

يستخدم االتجاهات األساسية ومقاييس الخرائط وعنوان تفسيري

والعناوين لتحديد مواقع القارات والبلدان والواليات والبلدات

والتضاريس والمسطحات المائية على خرائط العالم ونيو إنجالند

وماساتشوستس

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: التربية المدنية والحكومة

يشرح دور ماساتشوستس في التاريخ المبكر لبلدنا وكيف أدت

وجهات النظر المختلفة حول الحكومة إلى الثورة األمريكية

أمثلة توضح سبب ضرورة وجود قوانين للمجتمعات وكيف

يمكن للناس المشاركة في الحكومة المحلية

T3T2T1التاريخ / الدراسات االجتماعية: التاريخ والثقافة

يقارن ويضاهي بين مستعمرات بيلجريم و بيوريتان في

ماساتشوستس

يشرح كيف ساهم تنوع وتفاعالت ومساهمات الشعوب األصلية

السابقة والحالية واألوروبيين والمستعبدين واألفارقة األحرار في

تشكيل تطور ماساتشوستس

T3T2T1الرياضيات: العمليات والتفكير الجبري

يضرب بطالقة في حدود 100

يقسم بطالقة في حدود 100

يحل مسائل الكلمات المكونة من خطوتين باستخدام الجمع

والطرح

يحل مسائل كالمية من خطوتين باستخدام الضرب والقسمة

يستخدم االستراتيجيات المناسبة لحل المسائل

T3T2T1الرياضيات: العدد والعمليات في األساس عشرة

تقريب األعداد الصحيحة إلى أقرب 10 أو 100

يضيف ويطرح بطالقة في حدود 1000

T3T2T1الرياضيات: العدد والعمليات - الكسور

يمثل كسرًا على خط األعداد

يقارن كسرين لهما نفس المقام أو البسط

يتعرف على الكسور المتكافئة البسيطة ويولدها

T3T2T1الرياضيات: القياس والبيانات

يحل مسائل الوقت المنقضية ألقرب دقيقة

يقيس بدقة باستخدام المسطرة ألقرب 4/1 بوصة

يقيس ويحسب محيط المضلعات

يجد مساحة المستطيالت

يرسم ويفسر الرسوم البيانية الشريطية والرسوم التوضيحية

والمخططات الخطية

يحل المسائل الكالمية المكونة من خطوة واحدة والتي تتضمن

الكتلة أو الحجم

T3T2T1الرياضيات: الهندسة

يرتب األشكال ثنائية األبعاد حسب السمات

يفهم كسور الشكل

T3T2T1العلوم: علوم األرض والفضاء

يستخدم البيانات لعمل تنبؤات تتعلق بأنماط الطقس المحلية

وأنماط المناخ اإلقليمية على األرض.

يصمم ويقيم الحلول التي تقلل من تأثير األخطار المتعلقة

بالطقس.

غائب

متاخر

مرفوض

الفصل 1 2 3

0.0

0.0

0.0

تفسيراتالحضور
يفوق التوقعات4

تلبية التوقعات3

تلبية التوقعات جزئيا2

ال يفي بالتوقعات1

Eممتاز

Sمقنع

  NIغير مرض

Uيحتاج الى تحسين

   NAلم يدرس بعد / او اعطي درجة
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T3T2T1العلوم: علوم الحياة

يفحص أوجه التشابه واالختالف بين مجموعة متنوعة من

دورات حياة الكائنات الحية.

يستخدم الدليل إلظهار أن النباتات والحيوانات لها سمات من

التفاعل المباشر مع البيئة والموروثة من الوالدين.

يصف ويشرح الدور الذي تلعبه الموائل والسمات والسلوكيات

االجتماعية في قدرة النبات أو الحيوانات على البقاء في البيئة.

يستخدم األدلة األحفورية لوصف أوجه التشابه واالختالف بين

الكائنات الحية والبيئات التي كانت موجودة منذ زمن بعيد وتلك

الموجودة اليوم.

T3T2T1العلوم: العلوم الفيزيائية

يستخدم المالحظات لشرح تأثيرات المغناطيسية واالحتكاك على

األشياء ، بما في ذلك كيفية تأثير القوى المتوازنة وغير

المتوازنة على حركة األجسام.

يصف كيفية عمل المغناطيس ويمكن استخدامه لحل مشكلة

تصميم بسيطة.

T3T2T1العلوم: التكنولوجيا والهندسة

يولد حلولًا مختلفة لمشكلة تصميم بسيطة من خالل جمع

المعلومات من مجموعة متنوعة من الموارد ؛ يجب أن تعكس

مشكلة التصميم حاجة أو رغبة محددة.

T3T2T1عادات العمل

يقظ

يتبع االتجاهات

يبقى في المهمة ويكمل األنشطة

يوضح المهارات التنظيمية

يعمل بدقة وعناية

يكمل ويعيد الواجبات المنزلية

T3T2T1المهارات االجتماعية / السلوك

يظهر اللطف ومراعاة اآلخرين

يتبع قواعد الفصل والمدرسة

يعمل بشكل تعاوني

يظهر االنضباط الذاتي

T3T2T1الفنون المرئية

يطبق مجموعة متنوعة من التقنيات على مواد ثنائية وثالثية

األبعاد مختلفة

يطبق استخدام المالحظة والخيال في العمل الفني

يظهر سلوك آمن وتعاوني ومسؤول مع المواد الفنية ووقت

الدراسة

T3T2T1الموسيقى

يُظهر القدرة على غناء مجموعة متنوعة من الموسيقى ، بدقة

وتناغم ، باستخدام نغمة صحية مناسبة للعمر

يوضح القدرة على الفهم واإلبداع واألداء باستخدام تدوين إيقاعي

ولحن بسيط

يضهر القدرة على فهم العناصر األساسية للموسيقى ووصفها

واالستجابة لها باستخدام المصطلحات الموسيقية المناسبة

يُظهر سلوكًا آمنًا وتعاونيًا ومسؤولًا مع المواد التعليمية ووقت

الفصل

T3T2T1التربية البدنية والصحة

يظهر مهارات وممارسات التربية البدنية الشاملة لمستوى

الصف

يظهر أنماط الحركة المناسبة وتنسيق الجسم وكيفية ارتباطها

بالوحدات المحددة التي يتم تدريسها

يُظهر سلوكًا آمنًا وتعاونيًا ومسؤولًا أثناء األنشطة البدنية


